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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh siswa agar 

terjadi pengalaman belajar yang dapat meningkatkan taraf hidup, baik 

keterampilan, wawasan, serta kepribadian yang diperlukan. Begitu 

pentingnya pendidikan, maka pemerintah menyediakan fasilitas belajar 

berupa lembaga pendidikan dan guru dalam rangka mengembangkan potensi 

siswa. Hal tersebut, sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yakni : 

     Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi         

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Potensi siswa dikembangkan dengan cara belajar tekun dan sungguh-

sungguh, agar dapat menambah wawasan dan menggali kemampuan yang 

dimiliki siswa. Belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh siswa  

untuk mengubah tingkah laku secara keseluruhan yang diperoleh dari 

interaksi dengan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa, siswa memiliki 

naluri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hamalik (2001:27) 

mengungkapkan bahwa “Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan melainkan pengubahan kelakukan”. 

Pengalaman belajar tersebut, diperoleh siswa melalui beberapa tahapan 

proses pendidikan dimulai dari jenjang Taman Kanan-kanak (TK), Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum 



2 
 

 
Widya Vera Lusiana, 2013 
Perbandingan Efektivitas Metode Demonstrasi Dengan Metode Penugasan Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Membuat Dokumen Pengolah Angka Sederhana 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

(SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga di jenjang 

perguruan tinggi. 

Memasuki abad ke-21, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai 

ilmu pengetahuan alam dan sosial, lebih dari itu siswa juga dituntut untuk 

menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sudah 

berkembang pesat dan berpengaruh terhadap aspek kehidupan, bahkan 

perilaku dan aktifitas manusia banyak tergantung kepada teknologi informasi 

dan komunikasi. Perkembangan teknologi tersebut secara tidak langsung juga 

berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Contohnya, di zaman sekarang 

sumber belajar siswa tidak hanya guru, teknologi seperti komputer dan 

internet dapat dijadikan alternatif sumber belajar yang secara 

berkesinambungan, dapat membantu siswa untuk lebih mengembangkan 

wawasan secara luas.  

Dapat disadari, bahwa banyak sekali alat-alat teknologi informasi dan 

komunikasi, yang tersebar bahkan secara tidak langsung, manusia justru 

sudah semakin terpengaruh oleh penggunaan teknologi. Pengaruh tersebut 

ada yang sifatnya positif, maupun negatif. Maka dari itu, untuk meminimalisir 

adanya pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

kepada siswa, pendidikan harus mampu membuat siswa dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi tersebut secara arif. 

 Dari landasan tersebut, maka setiap jenjang pendidikan khususnya 

pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan kemampuan 

teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Mata pelajaran TIK diperkenalkan, dipraktikkan dan 

dikuasai oleh siswa agar dapat mengikuti perubahan yang sangat cepat dapat 

terjadi di zaman globalisasi ini. Hasil-hasil TIK banyak membantu manusia 

untuk dapat belajar dengan efektif dan efisien.  

Tujuan dari mata pelajaran TIK sebagaimana yang tertera pada 

Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi, yakni :    
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Siswa memiliki kemampuan memahami teknologi informasi dan  

komunikasi, mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi, mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif 

dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi.  

Implementasi dari mata pelajaran TIK ini mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, 

khususnya pada bidang studi TIK. Standar isi untuk jenjang pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII semester 2, yakni : 

Memiliki standar kompetensi menggunakan perangkat lunak pengolah  

angka untuk menyajikan informasi, sedangkan kompetensi dasarnya 

yakni dapat mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak 

pengolah angka, menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program 

pengolah angka, menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat 

lunak pengolah angka, serta dapat membuat dokumen pengolah angka 

sederhana. 

Berdasarkan pada standar isi tersebut, yang harus dikuasai oleh siswa 

diantaranya adalah dapat membuat dokumen pengolah angka sederhana. 

Kompetensi ini berhubungan dengan teknik pengolah angka dengan 

memanfaatkan program Microsoft Excel. Agar siswa dapat mencapai 

kompetensi tersebut, maka proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

maksimal. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

melibatkan guru, siswa, metode serta komponen lain yang mendukung untuk 

pencapaian kompetensi pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2009:137) 

yang menyatakan “Dimana didalam pembelajaran akan terdapat komponen-

komponen sebagai berikut : tujuan, materi/bahan ajar, metode dan media, 

evaluasi, anak didik/siswa, dan adanya pendidik/guru”.  

Komunikasi dalam proses pembelajaran akan efektif apabila pesan yang 

akan disampaikan guru kepada siswa dapat diterima dengan baik. Dengan 

demikian, diperlukan upaya dari guru untuk mencari teknik pembelajaran 

yang efektif dan efisien yang dapat membantu mentransformasikan pesan 
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yang akan disampaikan, salah satunya adalah penggunaan metode 

pembelajaran, yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi yang 

maksimal antara guru, bahan ajar, siswa, serta lingkungan belajar. 

Namun, upaya tersebut di atas faktanya masih kurang dirasakan ketika 

melakukan observasi di lapangan. Berdasarkan pengamatan pada saat 

melakukan analisis di lapangan, pendidik masih menggunakan metode 

pembelajaran yang kurang merangsang siswa untuk aktif ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, banyak siswa yang kurang 

memerhatikan pemaparan yang disampaikan guru ketika dilakukan secara 

verbal, sehingga perhatian siswa terhadap mata pelajaran TIK kurang.  

Selain itu, observasi yang telah dilakukan juga menemukan bahwa 

siswa tidak antusias untuk mengikuti mata pelajaran TIK dalam membuat 

dokumen pengolah angka sederhana pada kelas VIII di SMP Negeri 1 

Bandung dikarenakan guru yang tidak memiliki teknik pembelajaran yang 

kurang baik, sehingga ketika materi disampaikan secara konvensional, timbul 

rasa bosan dari siswa untuk mengikuti pembelajaran. Tidak antusias dari 

siswa tersebut di tunjukkan dengan ketika mata pelajaran TIK sedang 

berlangsung, siswa mengerjakan tugas mata pelajaran lain.  

Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal, 

pada ulangan harian mengenai materi membuat dokumen pengolah angka 

sederhana, 52% dari total keseluruhan siswa yang berjumlah 481 orang masih 

dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 78.  

Hasil analisis lain dari lapangan juga, menemukan bahwa guru lebih 

banyak memberikan tugas berupa mengerjakan soal-soal kepada siswa, hasil 

dari tugas tersebut kemudian dikumpulkan minggu selanjutnya, untuk 

kemudian dipaparkan di depan kelas/laboratorium. Dengan begitu, proses 

pembelajaran oleh siswa lebih banyak dilakukan diluar jam pelajaran TIK  

daripada melaksanakan proses pembelajaran di kelas atau laboratorium 

komputer. Sehingga, peneliti memiliki persepsi apabila pendidik tidak 

memiliki teknik pembelajaran yang tepat terutama dalam membuat dokumen 

pengolah angka sederhana, siswa tidak akan memahami, padahal begitu 
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banyak manfaat yang bisa didapatkan, ketika dapat membuat dokumen 

pengolah angka. Karena pada pengolah angka Microsoft excel ini, banyak 

sekali cara-cara untuk mengolah data angka dengan memanfaatkan rumus 

(fungsi) yang dapat dikerjakan oleh siswa dengan efektif dan efisien. Dengan 

demikian, ketika siswa belajar secara maksimal bagaimana membuat 

dokumen pengolah angka sederhana, pada akhirnya kemampuan ini dapat 

diimplementasikan kepada mata pelajaran atau kebutuhan lainnya yang 

membutuhkan pengolahan angka.    

Hasil wawancara tidak langsung yang dilakukan kepada salah satu 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Bandung  mengungkapkan bahwa mata 

pelajaran TIK sulit untuk dimengerti terutama untuk materi pengolah angka, 

sehingga pada saat di berikan tugas oleh guru, siswa tersebut memilih untuk 

tidak mengerjakan tugas (Sumber: hasil wawancara dengan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bandung, 2013). 

Masalah-masalah yang ditemukan selama melakukan observasi ke 

lapangan, dapat digaris bawahi bahwa teknik penyajian materi dari guru 

sangat membantu siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Penyajian materi yang baik, akan mendorong siswa untuk mengasah 

kemampuan TIK, sehingga tujuan pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan.   

Salah satu solusi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat 

menyatukan antara teori dan kenyataan, sehingga dapat memberikan 

kemampuan praktis kepada siswa. Selain itu, penggunaan metode 

pembelajaran juga dapat memberikan keleluasaan pada siswa untuk 

menyatakan pendapatnya. Sanjaya (2011:147), mengungkapkan bahwa, 

“metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal”. Beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa 

metode pembelajaran efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011: 61), bahwa persentase 

keterlaksanaan penerapan metode Quantum Learning pada tiap siklus 

mengalami peningkatan yaitu siklus I sebesar 58% , siklus II sebesar 71% dan 

siklus III sebesar 90% dengan interpretasi tinggi. Penelitian ini menekankan 

pada pokok bahasan Microsoft Excel pada Mata Pelajaran TIK.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2009:71), 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menggunakan metode 

Discovery lebih baik secara signifikan daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan model 

konvensional.  

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara 

signifikan metode pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh 

karena banyaknya jenis-jenis metode pembelajaran yang dapat digunakan 

guru untuk membantu dalam proses pembelajaran. Maka, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencari jawaban apakah metode demonstrasi secara 

signifikan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam membuat 

dokumen pengolah angka sederhana, dibandingkan dengan metode 

penugasan.  

Demonstrasi adalah metode yang dipergunakan oleh pendidik atau guru 

dalam proses pembelajaran dengan cara memperagakan suatu langkah-

langkah pengerjaan sesuatu. Metode ini diharapkan mampu membuat siswa 

memahami dan pada akhirnya siswa dapat menerapkan materi yang sedang 

dipelajari. Pada penelitian ini, metode demonstrasi digunakan pada proses 

pembelajaran membuat dokumen pengolah angka sederhana, yang diharapkan 

secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa sehingga 

memperoleh hasil belajar yang maksimal, khususnya pada ranah kognitif. 

Sedangkan, metode penugasan adalah suatu teknik pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa, dengan cara guru memberikan tugas tertentu agar 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar, baik itu di dalam kelas maupun di 

luar. Metode ini dapat membantu guru, ketika materi pelajaran yang akan 
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disampaikan banyak, namun alokasi waktu belajar yang singkat. Sama halnya 

dengan metode demonstrasi, penggunaan metode penugasan pada penelitian 

digunakan pada proses pembelajaran membuat dokumen pengolah angka 

sederhana.  

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan judul 

penelitian sebagai berikut : Perbandingan keefektifan metode demonstrasi 

dengan metode penugasan terhadap peningkatan kemampuan membuat 

dokumen pengolah angka sederhana. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan penelitian mencakup pada proses pembelajaran kurang 

merangsang siswa untuk terlibat aktif, kurangnya perhatian siswa pada mata 

pelajaran TIK yang disebabkan oleh penyampaian materi oleh guru dilakukan 

secara teoritis, serta guru tidak memilih metode yang tepat sehingga minat 

belajar siswa tidak maksimal.    

Permasalahan pokok yang akan dikaji pada penelitian ini adalah 

“Apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan kemampuan 

membuat dokumen pengolah angka sederhana pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi kelas VIII di SMP Negeri 1 Bandung?” 

Mengingat permasalahan di atas masih terlalu luas, maka dilakukan 

pembatasan masalah. Pada penelitian ini, kemampuan membuat dokumen 

pengolah angka sederhana dibatasi pada dua aspek, yakni aspek memahami 

dan menerapkan, secara lebih khusus masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut :   

1. Apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek pemahaman cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana? 
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2. Apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara  metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek penerapan cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan umum dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh informasi tentang perbedaan keefektifan metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan kemampuan 

membuat dokumen pengolah angka sederhana. Adapun tujuan secara khusus 

dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh informasi tentang perbedaan efektivitas antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek pemahaman cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana.  

2. Memperoleh informasi tentang perbedaan efektivitas antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek penerapan cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan terutama bagi guru dan siswa yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Penjabaran manfaat penelitian ini baik secara teoritis dan 

secara praktis, yakni: 

1. Manfaat teoretis 

Kajian penelitian terhadap bagaimana keefektifan penggunaan 

metode demonstrasi ini diharapkan dapat digunakan dengan maksimal, 

terutama untuk mata pelajaran TIK. Sehingga tujuan dari mata pelajaran 

TIK sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat tercapai, 

dengan menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan memahami 

teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan keterampilan untuk 
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan 

sikap kritis, kreatif, apresiatif dan mandiri dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi, serta menghargai karya cipta di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi. Masalah yang diteliti, hanya terbatas 

pada kemampuan membuat dokumen pengolah angka sederhana domain 

kognitif. Akan tetapi, pada domain psikomotor dan afektif perlu dilakukan 

penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi 

berbagai pihak, diantaranya bagi: 

a. Guru  

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat penting 

diera globalisasi, menjadikan mata pelajaran ini dipandang perlu untuk 

dilakukan inovasi-inovasi agar teknologi informasi dan komunikasi 

dapat dimanfaatkan dengan baik, khususnya oleh siswa. Dengan begitu, 

penelitian mengenai keefektifan penggunaan metode demonstrasi 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada guru khususnya pada 

mata pelajaran TIK agar menjadi salah satu metode yang dapat dipilih 

sebagai penunjang pembelajaran 

b. Sekolah  

Dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak sekolah dalam pengambilan 

kebijakan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik 

kepada siswa khususnya pada proses pembelajaran.  

c. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswanya dalam pengembangan 

metode pembelajaran sehingga dapat relevan dengan tingkat kebutuhan 

sekolah.  

 

 


